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PSK Kommunikationsudvalgsmøde 
Referat 

Dato: 06-05-2019 
Tid: 18:30 
Slut kl.: 21:00 
Sted: Dambæks Havehus  

Deltagere: 4 

Maj-Britt Lund Pedersen, Peter Nielsen, Jesper Olsen, Bjarne Ekstrøm Jørgensen 

Afbud: Ingen 

_____________________________________________________________________________ 

1. Valg af udvalgsposter: 
Maj-Britt blev formand, Bjarne næstformand, Jesper suppleant, Peter referent. 

2. Facebook kursus: 
Der er 8 klubber tilmeldt til kurset torsdag den 20/6 kl. 18:30 i Dambæks Havehus. Der er plads til 25 
personer. Regningen for kurset sendes direkte til de deltagende klubber. Fra PSK deltager Maj-Britt, 
Bjarne, Jesper, Britta og Peter 

3. Formidling af info: 
Eva Damsgård kontaktes for at skrive en pressemeddelelse vedrørende info fra bestyrelsen og ung-
domsudvalgets aktiviteter, samt nyt om windsurfing, når vi ved mere.  
Maj-Britt skaffer fakta om ungdommen og windsurfing. 

4. Dansk Sejlunion: 
Jesper opdaterer data fra PSK på Sejlunionens hjemmeside. 

5. Det nye materieludvalg: 
Hvor langt er vi nået med det nye materieludvalg, eller hvad det nu hedder. 
Maj-Britt kontakter formanden for et svar. 

6. Gastebørs: 
Hvordan får vi skabt kontakt mellem gaster og bådejere. Evt. gennem vores nyhedsmail eller ved 
opslag på havnen. Der tages kontakt til Aktivt Liv Ved Fjorden for at høre om der er interesse der. 
Ingen fik denne opgave, så punktet tages op på mail..  

7. Facebook: 
Skal PSK Facebook gruppen være åben. Der er enighed om at ændre fra lukket til åben.  
Maj-Britt snakker med administratoren. 

8. Medlemskab: 
Sammenskrivning af information og historik til nye medlemmer. 
Peter skriver et nyt dokument og sender det rundt til godkendelse. 

9. Info til fælleskalender: 
Webmaster for Aktivt Liv Ved Fjorden kontaktes med interessante aktiviteter og nyheder fra PSK 
Ingen fik denne opgave, så punktet tages op på mail. 

10. Kontaktpersoner: 
Det blev vedtaget at der mangler et pladsnummer ved kontaktpersoner på hjemmesiden. 

11. Takstbladet: 
Bjarne opdaterer hele sejlklubbens takstblad. 

12. Infotavler: 
Der skal findes en løsning på opsætning af aktiviteter i infotavler på havnen. 
Jesper undersøger om vi må bruge havnens 
Referent: 
Peter 

 

 


